Prohlášení příspěvkové organizace Sport ke správě tenisového
areálu a závazkům bývalého nájemce

K 31. 12. 2018 byla na základě zářijového usnesení Rady města Česká Lípa ukončena
smlouva o dlouhodobém pronájmu tenisového areálu včetně tenisové haly na Městském
stadionu u Ploučnice uzavřená mezi městem Česká Lípa a bývalým nájemcem. Tehdy bylo
zároveň rozhodnuto, že od 1. 1. 2019 bude celý sportovní areál svěřen do správy naší
příspěvkové organizace Sport Česká Lípa.
Aby byl zabezpečen plynulý přechod na nového správce s cílem minimálního omezení provozu
pro návštěvníky, uzavřela naše příspěvková organizace na základě rozhodnutí Rady města
Česká Lípa z 28. 12. 2018 smlouvu o krátkodobém pronájmu s předchozím nájemcem,
respektive panem Muzikantem na dobu pouhých 29 dnů, tj. od 3. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
Následně již 8. 1. 2019 Rada města rozhodla, že od 1. 2. 2019 bude spravovat i provozovat celý
tento areál včetně hospodářské činnosti příspěvková organizace Sport Česká Lípa ve stejném
režimu jako ostatní městská sportoviště, která spravujeme. Cílem města, které nám zařízení do
správy svěřilo, je, aby areál ve větší míře sloužil ke sportovnímu vyžití Českolipanů, zejména dětí.
Snahou naší příspěvkové organizace proto je, aby byl i následný provoz včetně všech
souvisejících služeb, poskytovaných v tomto zařízení, narušen jen minimálně. A to už během
tohoto víkendu, kdy se v hale koná dlouhodobě plánovaný tenisový turnaj. Pouze v některých
případech tu dojde k menší prodlevě, např. v provozování spinningového sálu či sauny, což je
nezbytné kvůli provedení revizí sportovního náčiní a schválení provozních řádů.
Ceník pro veřejnost a ceník pronájmů je zveřejněn na našich webových stránkách
www.sportlipa.cz v sekci Tenisová hala, včetně kontaktů pro rezervace. Naším záměrem pak je
uspokojit stávající klienty a postupným rozšiřováním a zlepšováním služeb získávat další
návštěvníky.
Stávající klienty proto informujeme, že od 1. 2. 2019 budou za poskytnuté služby hradit naší
organizaci a to v prostorách naší nové recepce umístěné přímo v tenisové hale. V případě
pronájmů to bude na základě objednávky hotově nebo bankovním převodem prostřednictvím
námi vystavené faktury. Připravujeme samozřejmě i systém permanentek a bezhotovostní platby
na pokladně.
Závazky s klienty, kteří mají nedočerpané služby, za něž si předplatili u bývalého nájemce, musí
vypořádat bývalý nájemce. Ten měl od loňského září dostatek času připravit se na to, že jeho
dosavadní působnost končí. Naše příspěvková organizace ani vlastník tohoto sportovního
zařízení, město Česká Lípa, nemůže žádné jeho závazky vůči stávajícím klientům převzít.

